
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอหนงัสอืรบัรองกำรแจง้จดัต ัง้สถำนทีส่ะสมอำหำรและใบอนญุำต

จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 

และมาตรา 65 ไดก้ าหนดใหท้อ้งถิน่มอี านาจก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการจ าหน่ายอาหาร และการสะสมอาหาร 

ประกอบกบัมาตรา 60 แหง่พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมาตรา 5 แหง่พระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับ

ที ่5) พ.ศ.2510 และเทศบญัญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย เรือ่ง สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2548 ความ

วา่ผูใ้ดจะจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร หรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีไ่มเ่กนิสองรอ้ยตารางเมตร และ

มใิชเ่ป็นการขายของในตลาด ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ เพือ่ขอรับหนังสอืรับรองการแจง้ตอ่การจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายและ

สะสมอาหารและผูใ้ดจะจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร หรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรสืถานทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีเ่กนิสองรอ้ย

ตารางเมตรและมใิชเ่ป็นการขายของในตลาด ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ผูไ้ดรั้บ

หนังสอืรับรองการแจง้หรอืใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร ตอ้งปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกับสขุลกัษณะของ

อาหาร กรรมวธิกีารจ าหน่ายอาหาร ท า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสขุลักษณะของภาชนะ อปุกรณ์ น ้าใช ้และของ

ใชอ้ืน่ๆ รวมทัง้สขุลักษณะสว่นบคุคลของผูจ้ าหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหารและผูใ้หบ้รกิาร รวมทัง้ป้องกนัมใิหเ้กดิเหตรุ าคาญ และ

ป้องกนัโรคตดิตอ่ 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 0 2446 7102-3 ตอ่ 13-15 

โทรสาร   0 2883 6013))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูป้ระกอบการยืน่แบบค ารอ้งขอรับ/ขอตอ่  หนังสอืรับรองการ
แจง้/ใบอนุญาตฯ พรอ้มหลักฐานเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบค ารอ้งและเอกสารหลกัฐาน  

  
2.1 กรณีค าขอ และเอกสารหลกัฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้น  

 ไมถ่กูตอ้ง เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบ 

2.1.1 ใหด้ าเนนิการแกไ้ขทนัท ี
2.1.2 บนัทกึแจง้ผูป้ระกอบการแกไ้ขภายใน 

ระยะเวลาทีก่ าหนด 
2.2 กรณีค าขอ และเอกสารหลกัฐานถกูตอ้งครบถว้น   

     เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูป้ระกอบการถงึวนั เวลา ในการออก

ตรวจสอบ 
     สถานทีข่อรับหนังสอืรับรองการแจง้/ใบอนุญาตฯ  

หมายเหต ุ วนัและเวลาในการตรวจสถานทีแ่ลว้แตข่อ้ตก

2 ชัว่โมง - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ขอ้ตกลงของ 
          เจา้หนา้ทีแ่ละผูป้ระกอบการก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  
3) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานทีข่อรับหนังสอืรับรองการแจง้/ใบ

อนุญาตฯ  
3.1 กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ เสนอเจา้พนักงานทอ้งถิน่

พจิารณา       อนุญาตและลงนามในใบอนุญาต 
3.2  กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑ ์แจง้ผูป้ระกอบการแกไ้ข

ปรับปรุง 

          ภายในระยะเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด 
 

(หมายเหต:ุ -)  

11 วนั - 

 

4) กำรพจิำรณำ 

การแจง้ผลการพจิารณาการขอรับหนังสอืรับรองการแจง้/ใบ

อนุญาตฯ    เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการรับแจง้ให ้
ผูป้ระกอบการทราบ    

   4.1 กรณีการแจง้ถูกตอ้ง ใหม้าช าระคา่ธรรมเนยีมภายใน 7 วนั   
        หากพน้ก าหนด แลว้ไมม่าช าระคา่ธรรมเนยีม ถอืวา่ 

        ไมป่ระสงคจ์ะประกอบกจิการ เจา้พนักงานทอ้งถิน่ 

        จะยกเลกิการแจง้ 
4.2 กรณีการแจง้ไมถ่กูตอ้ง เจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ป้ระกอบการ

ทราบ 
        ใหก้ารรับแจง้เป็นอนัสิน้ผล 

 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั - 

 

5) - 

ช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมและออกใบเสร็จรับเงนิพรอ้มใบอนุญาตฯ 
 ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ    

    

 
    

 
(หมายเหต:ุ (หนังสอืรับรองการแจง้/ใบอนุญาตฯมอีาย ุ1 ปี))  

1 วนั - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

5) 

 

ค ำขอรบัหนงัสอืรบัรองกำรแจง้จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำรหรอื

สถำนทีส่ะสมอำหำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของบำ้นทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้สถำนประกอบกำรพรอ้ม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยพรอ้มส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ แสดง

บตัรประจ ำตวัประชำชน (กรณีผูถ้อืหนงัสอืรบัรองกำรแจง้ ไม่
สำมำรถมำยืน่ค ำขอดว้ยตวัเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธใินกำรใชอ้ำคำรทีเ่ป็นสถำนที่
ประกอบกำร เช่น เลขทีด่นิ  สญัญำซือ้ขำย  หนงัสอืยนิยอมใหใ้ช้

อำคำร ฯลฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรสขุำภบิำลของหนว่ยงำน

รำชกำรของผูย้ ืน่ขอหนงัสอืรบัรองกำรแจง้ฯและตำมจ ำนวนผู ้

สมัผสัอำหำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

ใบรบัรองแพทย ์ กำรตรวจโรคตดิตอ่ 9 โรค ไดแ้ก ่วณัโรค 

อหวิำตกโรค ไขร้ำกสำดนอ้ย โรคบดิ ไขสุ้กใส โรคคำงทมู โรค
เรือ้น โรคผวิหนงัทีน่ำ่รงัเกยีจและโรคตบัอกัเสบทีเ่กดิจำกไวรสัเอ 

ตำมจ ำนวนผูส้มัผสัอำหำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

แผนทีส่งัเขป  แสดงสถำนทีต่ ัง้ของสถำนประกอบกำร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) สถำนทีป่ระกอบกำรคำ้ มพีืน้ทีไ่มเ่กนิ             10        ตำรำงเมตร 
(หมายเหต:ุ (- อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามรายละเอยีดตามบญัชอีตัรา
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสม
อาหารตอ่ทา้ยเทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย พ.ศ. 2548 
- หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นหนังสอืรับรองการแจง้/ใบอนุญาตฯสิน้
อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่ธรรมเนยีมที่
คา้งช าระ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

2) สถำนทีป่ระกอบกำรคำ้  มพีืน้ทีเ่กนิ            10 - 20     ตำรำงเมตร 
(หมายเหต:ุ (- อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามรายละเอยีดตามบญัชอีตัรา
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสม
อาหารตอ่ทา้ยเทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย พ.ศ. 2548 

- หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นหนังสอืรับรองการแจง้/ใบอนุญาตฯสิน้
อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่ธรรมเนยีมที่
คา้งช าระ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

 

3) สถำนทีป่ระกอบกำรคำ้  มพีืน้ทีเ่กนิ            20 – 40      ตำรำงเมตร 
(หมายเหต:ุ (- อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามรายละเอยีดตามบญัชอีตัรา
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสม
อาหารตอ่ทา้ยเทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย พ.ศ. 2548 
- หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นหนังสอืรับรองการแจง้/ใบอนุญาตฯสิน้
อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่ธรรมเนยีมที่
คา้งช าระ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

4) สถำนทีป่ระกอบกำรคำ้  มพีืน้ทีเ่กนิ            40 – 60      ตำรำงเมตร 

(หมายเหต:ุ (- อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามรายละเอยีดตามบญัชอีตัรา
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสม
อาหารตอ่ทา้ยเทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย พ.ศ. 2548 
- หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นหนังสอืรับรองการแจง้/ใบอนุญาตฯสิน้
อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่ธรรมเนยีมที่
คา้งช าระ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 700 บาท 

  
 

5) สถำนทีป่ระกอบกำรคำ้  มพีืน้ทีเ่กนิ            60 - 80       ตำรำงเมตร 

(หมายเหต:ุ (- อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามรายละเอยีดตามบญัชอีตัรา
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสม
อาหารตอ่ทา้ยเทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย พ.ศ. 2548 

- หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นหนังสอืรับรองการแจง้/ใบอนุญาตฯสิน้
อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่ธรรมเนยีมที่
คา้งช าระ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 800 บาท 

  
 

6) สถำนทีป่ระกอบกำรคำ้  มพีืน้ทีเ่กนิ            80 - 100    ตำรำงเมตร 
(หมายเหต:ุ (- อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามรายละเอยีดตามบญัชอีตัรา
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสม
อาหารตอ่ทา้ยเทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย พ.ศ. 2548 

- หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นหนังสอืรับรองการแจง้/ใบอนุญาตฯสิน้
อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่ธรรมเนยีมที่
คา้งช าระ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 900 บาท 
  

 

7) สถำนทีป่ระกอบกำรคำ้  มพีืน้ทีเ่กนิ           100 - 200  ตำรำงเมตร 
(หมายเหต:ุ (- อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามรายละเอยีดตามบญัชอีตัรา
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสม
อาหารตอ่ทา้ยเทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย พ.ศ. 2548 
- หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นหนังสอืรับรองการแจง้/ใบอนุญาตฯสิน้
อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่ธรรมเนยีมที่
คา้งช าระ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

8) สถำนทีป่ระกอบกำรคำ้  มพีืน้ทีเ่กนิ            200         ตำรำงเมตร

ขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (- อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามรายละเอยีดตามบญัชอีตัรา
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสม
อาหารตอ่ทา้ยเทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย พ.ศ. 2548 

- หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นหนังสอืรับรองการแจง้/ใบอนุญาตฯสิน้
อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่ธรรมเนยีมที่
คา้งช าระ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,500 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) โทรศพัท ์0 2446 7102-3 ตอ่ 13 - 15 
(หมายเหต:ุ -)  

2) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม (เยือ้งวดัทา่บางสทีอง) 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค ารอรับหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสมอาหารและใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสมอาหารและใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ี

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  

  
2)พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่13) พ.ศ.2552  

  
3)เทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย เรือ่ง สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร สถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2548  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: เทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย เรือ่ง สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร สถานที่

สะสมอาหาร  พ.ศ. 2548 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีส่ะสมอาหารและใบอนุญาต

จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 17/07/2558 06:14 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


